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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO 

Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD 

 

Ata da Reunião Ordinária da Câmara de Graduação, realizada em 21 de novembro de 2013. 

 

 

Aos vinte e um dias de novembro de dois mil e treze, às quatorze horas e trinta minutos, 1 

reuniram-se no Auditório Vera Janacópulos da UNIRIO, localizado na Avenida Pasteur, 2 

296, Urca, CEP 22290-240, Rio de Janeiro, RJ, os membros da Câmara de Graduação, 3 

conforme a lista de presença anexa, presididos, inicialmente, pelo Diretor do 4 

Departamento de Documentação e Registro Acadêmico (DDRA), Professor Marcos Luiz 5 

Cavalcanti de Miranda. Por solicitação da Professora Silvia Garcia Sobreira, 6 

Coordenadora do curso de Música (Bacharelado – V/N), incluiu-se o tópico “Fórum de 7 

Licenciaturas” à pauta da reunião corrente. Procedeu-se, então, aos informes. 1. 8 

Informes: o Professor Marcos Miranda discorreu sobre a visita da comissão de avaliação 9 

do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e 10 

posteriormente sobre a aplicação do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 11 

(ENADE). Com a palavra, o Diretor do Departamento de Documentação e Registro de 12 

Assuntos Docentes (DDRAD), o Professor Alcides Wagner Serpa Guarino, informou 13 

sobre a abertura das inscrições para as Bolsas de Monitoria, que ocorrerão no período de 14 

01 a 23 de dezembro de 2013. 2. Implantação do PROJÓIA: o Professor Alcides 15 

justificou o atraso da página na internet e enfatizou a necessidade de divulgação pelos 16 

Coordenadores de Curso, ressaltando ainda não tratar-se de um programa envolvendo 17 

bolsas. Quanto ao processo de renovação de reconhecimento de curso, o Professor 18 

Marcos lembrou que a responsabilidade sobre os prazos faz parte das atribuições dos 19 

Coordenadores de Curso. A Técnica em Assuntos Educacionais da PROGRAD, Bianca 20 

Izumi Maeda, foi apresentada como sendo a responsável pelo acompanhamento de tal 21 

procedimento, e, informou ainda, que havia a intenção de realizar um workshop para 22 

elucidar dúvidas quanto ao preenchimento dos formulários. Com a palavra, a Professora 23 

Cristiane Corrêa Batista Santos, Diretora da Escola de Ciência Política, falou sobre o 24 

reconhecimento do curso de Ciência Política, cuja primeira avaliação havia ocorrido em 25 

2009, obtendo nota 3, por diversos fatores, e solicitou auxílio no sentido de agilizar 26 

processo de reavaliação, tendo em vista o curso não ter Portaria. Com a palavra a 27 

Presidente da Câmara de Graduação e Pró-Reitora de Graduação, Professora Loreine 28 

Hermida da Silva e Silva, sugeriu que a Professora Cristiane Batista procurasse a Pró-29 
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Reitora de Planejamento, Astride Izabel Costa Pais Rangel, para a solução do problema. 30 

A Professora Viviane Becker Narvaes, Coordenadora de Curso de Teatro (Licenciatura – 31 

V/N) solicitou um posicionamento da Câmara de Graduação acerca de professor 32 

substituto. A Professora Loreine solicitou que a Professora Viviane elaborasse um 33 

memorando para inclusão deste tópico na pauta da próxima reunião da Câmara. 3. 34 

Apreciação do PROCOA: foi esclarecido não se tratar de PROCOA e sim do PRADIG 35 

(Programa de Acompanhamento de Discente de Graduação da UNIRIO). A Professora 36 

Loreine discorreu sobre a descrição, objetivos e bolsa associada ao programa. 37 

Manifestaram-se a Professora Maria Marta Regal de Lima Tortori, Coordenadora do 38 

Curso de Medicina (Bacharelado M/V), Professora Cládice Nóbile Diniz, Diretora da 39 

Escola de Engenharia de Produção, a Professora Janaina Bilate Martins, Diretora da 40 

Escola de Serviço Social, a Professora Viviane Narvaes e o Professor Alcides Guarino 41 

que, juntamente com a Professora Loreine, sanou as dúvidas levantadas. A Professora 42 

Loreine esclareceu ainda que o Edital do programa somente poderia ser divulgado para 43 

discussão após a homologação pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão 44 

(CONSEPE) da Resolução ad referendum. 4. Resolução de número de alunos em 45 

Turmas: a Professora Loreine elucidou a importância da criação dessa norma e procedeu 46 

à leitura da mesma. Manifestaram-se o Professor Flávio Leal da Silva, Coordenador do 47 

Curso de Arquivologia (Bacharelado – Noturno), a Professora Carole Guberninoff, 48 

Decana do Centro de Letras e Artes (CLA), a Professora Luzia Alice Ferreira de Moraes, 49 

Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas (Licenciatura – M/V), a Professora Maria 50 

Marta Tortori e o Professor Luciano Pires Maia, Diretor da Escola de Teatro. A 51 

Professora Loreine ressaltou o caso de um professor de disciplina obrigatória de Estágio, 52 

que se licenciou durante o período em que deveria estar ministrando a mesma. Com a 53 

palavra, a Professora Viviane Narvaes justificou a ausência do professor citado e explicou 54 

que Departamento de Ensino de Teatro disponibilizava de nove professores, responsáveis 55 

por 23 disciplinas, e também que não havia sido contemplado por nenhuma vaga REUNI. 56 

A Professora Loreine lembrou que, apesar da Escola de Teatro não ter participado do 57 

REUNI, havia ganhado duas vagas. Ainda sobre o número de alunos por turma, 58 

manifestaram-se o Professor Alcides Guarino, o Professor Marcos Miranda, o Professor 59 

Rodolfo Petrônio da Costa Araújo, Coordenador do Curso de Filosofia (Licenciatura – 60 

V/N), o Professor Jefferson José da Silva, suplente do Diretor do Instituto Biomédico, e 61 

novamente a Professora Carole Guberninoff. Foram apresentadas para votação as 62 

proposições de Resolução da Professora Viviane Narvaes e do Professor Jefferson Silva. 63 

Foi aprovada, com 17 votos, a proposta da Professora Viviane, estabelecendo que cada 64 
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curso estipulasse os limites, mínimo e máximo, de alunos, acrescida do prazo de retorno 65 

de quinze dias para PROGRAD, proposto pela Professora Loreine. 5. Regulamentação 66 

Geral dos Cursos de Graduação: A Professora Loreine ressaltou a importância de dar 67 

prosseguimento e celeridade aos procedimentos para aprovação desta norma. Ela 68 

informou que seria enviado, com antecedência, aos componentes da Câmara, um 69 

glossário com o termos a serem usados nessa Regulamentação. 6. Fórum de 70 

Licenciaturas: tópico foi postergado para da próxima reunião. Manifestou-se o Professor 71 

Carlos Henrique Soares Caetano, Diretor do Instituto de Biociências, discorrendo sobre a 72 

dificuldade para articular a grade de horário para os semestres. Com a palavra, a 73 

Professora Loreine informou a necessidade de todos os cursos reverem o item “Forma de 74 

Ingresso” nos cadastros efetuados no Sistema de Informações para Ensino (SIE), pois 75 

foram detectados inúmeros equívocos e disse que a Coordenação de Seleção e Acesso 76 

(COSEA) encontrava-se à disposição para apontar os registros a serem corrigido. Ela 77 

informou ainda que na próxima reunião seria apresentado o demonstrativo de um estudo 78 

sobre o monitoramento do desenvolvimento dos alunos que ingressaram por ampla 79 

concorrência e por reserva de vagas. Nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu 80 

a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Christiane Estevam dos 81 

Santos, secretária da reunião, lavrei a presente ata, que, após aprovação, foi assinada pela 82 

Senhora Presidente, bem como por mim. 83 

 84 

 85 

Profa. Loreine Hermida da Silva e Silva 86 

Pró-Reitora de Graduação e 87 

Presidente da Câmara de Graduação 88 

 89 

Christiane Estevam dos Santos 90 

Secretária da reunião 91 


